
                                                         பவித்ரன் அகாடமி  
                               TNPSC, TNTET, POLICE EXAM & TUITION CENTER  

                                                       திறனறித் ததர்வு – 2022  

முக்கிய ஒரு மதிப்பபண் வினாக்கள்  

வகுப்பு : பத்தாம் வகுப்பு  

 

 

1 ‘நல்லʼ என்னும் சிறப்புப் பெயரால் வழங்கப்ெடும் எட்டுத்ப ாகக நூல் 
____________ 

அ) அகநானூறு  

ஆ) ஐங்குறுநூறு  

இ) நற்றிகை  

ஈ) குறுந்ப ாகக 

2. பநல், ககழ்வரகு மு லியவற்றின் அடிப்ெகு ி இவ்வாறு அகழக்கப்ெடும் 

___________ 

அ)  ண்டு  

ஆ)  ாள்  

இ) ககால்  

ஈ) தூறு  

3. உலகத்   மிழ்க் கழகத்க  நிறுவித்   கலவராக இருந் வர் யார்? _________ 

அ) பமாழிஞாயிறு  

ஆ) பசால் ஞாயிறு  

இ) ககலஞாயிறு  

ஈ) இவர்கள் யாருமில்கல 

4. ‘சந் க்கவிமைிʼஎன்று அகழக்கப்ெட்டவர் __________ 

அ)  மிழழகனார்  

ஆ) இளவழகனார்  

இ) பமாழிஞாயிறு  
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ஈ) இளங்குமரனார் 

5. ‘உவகமயும் பொருளும் கவற்றுகம ஒழிவித்து ஒன்பறன மாட்டின் அஃதுʼ  

இவ்வடி குறிப்ெிடுவது __________ 

அ) உவகம  

ஆ) உருவகம்  

இ) உவகமயம்  

ஈ) உம்கமத்ப ாகக  

6. எடுத்துக்காட்டு உவகம அைிகய உகரநகடயில் ெயன்ெடுத்துககயில்  

இவ்வாறு அகழக்கிகறாம் ___________ 

அ) இகை ஒப்பு  

ஆ) ஒப்பு இகை  

இ) ஒப்ெகன  

ஈ) இகை ஒழி ல் 

7. `கண்ைன் வந் ான் ʼ எவ்வகக பமாழி _________ 

அ)  னிபமாழி  

ஆ) ப ாடர்பமாழி  

இ) பொதுபமாழி  

ஈ) இனபமாழி 

8. ‘எந் மிழ்நாʼ என்ெக  ெிரித் ால் இவ்வாறு வரும் _________ 

அ) எந் +  மிழ்  + நா 

ஆ) எந்   +   மிழ்  +நா 

இ) எந் ம்  +  மிழ்  +நா 

ஈ) எம்  +  மிழ்  +நா 

9. ‘நாம் ஏன்  மிழ் காக்க கவண்டும் ʼஎன்னும் நூலின் ஆசிரியர் _________ 

அ) முகனவர் கசதுமைி மைியன்  

ஆ) மா. நன்னன்  

இ) உ யசங்கர்  
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ஈ) பவ இகறயன்பு 

10. ‘ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்து அரசு ெட அமர் உழக்கி ʼஇப்ொடல் வரி  

எந்  நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது _________ 

அ) குறிஞ்சிப்ொட்டு  

ஆ) மதுகரக்காஞ்சி  

இ) மகலெடுகடாம்  

ஈ) ெரிொடல் 

11. க ரியநா ர் என்று அகழக்கப்ெட்டவர் __________ 

அ) ஜி யு கொப்  

ஆ) கஜாசப் பெஸ்கி  

இ) ஆர்னால்ட்  

ஈ) எல்லீஸ் 

12. அறிகயன் - சரியான ெிரிப்பு முகற __________ 

அ) அறி + ய் + ஆ + ஏன் 

ஆ) அறி +ய் +ஏன் 

இ) அறி +ஏன் 

ஈ) அறி + ய் +அ + ஏன் 

13. உடல் - உைர்த்தும் பசால் __________ 

அ) ெடுக்கக  

ஆ) கசக்கக  

இ) யாக்கக  

ஈ) உடுக்கக  

14. ‘ந ியின் கால்கள் என்னும்ʼ கவிக த் ப ாகு ி யாருகடயது _________ 

அ) வரீமாமுனிவர்  

ஆ) நாகூர் ரூமி  

இ) பஜயகாந் ன்  

ஈ) பஜயகமாகன் 
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15. ந ி பவள்ளம் காய்ந்துவிட்டால்  

    ந ி பசய்  குற்றம் இல்கல  

   வி ி பசய்  குற்றம் இன்றி  

   கவறு யாரம்மா - என்னும் கவிக  ொடலின் வரிகய இயற்றியவர்_________ 

அ) ொர ியார்  

ஆ) கண்ை ாசன்  

இ) சுர ா  

ஈ) அப்துல் ரகுமான் 

16. ககாகட வயல் - என்னும் கவிக த் ப ாகுப்பு யாருகடயது __________ 

அ) கி.ராஜநாராயைன்  ி 

ஆ) பசா. கவணுககாொலன்  

இ) கவ. ககாொல்சாமி  

ஈ) மு.கமத் ா 

17. ‘ெிகழயா நன்பமாழி ʼ  என்று வாய்கமகய இந்நூல்.  

குறிப்ெிடுகிறது__________  

அ) ெத்துப்ொட்டு  

ஆ) நற்றிகை  

இ) குறுந்ப ாகக  

ஈ) அந் ா ி 

18. எல்லாவற்கறயும் பகாடுப்ெவன் என்று கெிலர் யாகரப் ொராட்டுகிறார் 
_________ 

அ) ொரி  

ஆ) காரி  

இ) குமைன்   

ஈ) ஆய் 

19. Document – ககலச்பசால்  ருக _________ 

அ(ககாப்புகள்   
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ஆ) ஆவைம்  

இ) ெ ிகவடு  

ஈ) எழுத்க டு 

20. இரு நாட்டு அரசர்களும் தும்கெப் பூகவச் சூடி கொடுவ ன் காரைம் 
_________ 

அ) நாட்கட ககப்ெற்றல்  

ஆ) ஆநிகர கவர் ல்  

இ) வலிகமகய நிகலநாட்டல்  

ஈ) பநறிகயாடு நின்று காவல் காப்ெவர் 

21. என் கக  - என்னும் நூலின் ஆசிரியர் _________ 

அ) நாமக்கல் கவிஞர்  

ஆ) ராஜம் கிருஷ்ைன்  

இ) முத்துச்சாமி  

ஈ) பசல்லப்ொ 

22. ெககவர் நாட்கடக் ககப்ெற்ற கரு ி எப்பூகவ சூடிப் கொருக்கு பசல்வர் 

__________ 

அ) தும்கெப்பூ  

ஆ) காஞ்சிப்பூ  

இ ) வஞ்சிப்பூ  

ஈ) பநாச்சிப் பூ 

23. கீழ்க்கண்டவர்களில் ஔகவ  விருக  பெற்றவர் யார்?_________ 

அ) கிருஷ்ைம்மாள் பஜகந்நா ன்  

ஆ)சின்னப்ெிள்கள  

இ) சுப்புலட்சுமி 

ஈ) ராஜம் கிருஷ்ைன் 

24. LAFTI – விரிவாக்கம் _________ 

 அ) LAND  FOR  THE  TELLER’S  FREEDOM 
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ஆ) LAND  FOR  THE  TILLER’S  FREEDOM 

இ) LONG  FOR  THE  TRAINING  FEDERAL 

ஈ) LONG  FOR  THE  TRAINING  FOUNDATION 

25. ொஞ்சாலி செ ம் ொடியவர் _________ 

அ) ொர ியார்  

ஆ) ொர ி ாசன்  

இ) கம்ென்  

ஈ) காளி ாசன் 

26. இந் ிர விழா ஊர் எடுத்  காக  இடம்பெறும் நூல் _________ 

அ) சிலப்ெ ிகாரம்  

ஆ) மைிகமககல  

இ) சீவகசிந் ாமைி  

ஈ) உ யைகுமார காவியம் 

27. இளங்ககாவடிகள் எந்  மரகெச் கசர்ந் வர் __________ 

அ) கசர மரபு  

ஆ) கசாழ மரபு  

இ) ொண்டிய மரபு  

ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்கல 

28. பநடுகவள் குன்றம் - என்ெது  ற்கொது எப்பெயரில் அகழக்கப்ெடுகிறது 

__________ 

அ) ஞானமகல  

ஆ) சுருளிமகல  

இ) கவள்மகல  

ஈ) ெழனி மகல 

29. காருகர் பசால்லின் பொருள் _________ 

அ) பநய்ெவர்   

ஆ) க ப்ெவர்   
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இ) உழவர்   

ஈ) காப்ெவர் 

30. ஓசுநர் யாகரக் குறிக்கிறது _________ 

அ) பவற்றிகல விற்கொர்  

ஆ) எண்பைய் விற்கொர்  

இ)ஓவியர்  

ஈ) துைி விற்ெவர் 

31. ெயில்ப ாழில் - இலக்கைக் குறிப்பு வகரக  

அ) விகனத்ப ாகக  

ஆ) ெண்புத்ப ாகக  

இ) கவற்றுகமத்ப ாகக  

ஈ) ப ாழில் பெயர் விகு ி 

32. இரண்டாம் இராசராச கசாழனது பமய்க்கீர்த் ிகளின்  வகக  

அ) 2  

ஆ) 3  

இ) 4 

ஈ) 1 

33. ராசராசன் காலத்  மிழ் கல்பவட்டு  ஞ்கச பெரிய ககாவிலில்  

காைப்ெடுகிறது. அந்   கல்பவட்டு எந்  நூற்றாண்கட கசர்ந் து?  

அ) ெத் ாம் நூற்றாண்டு  

ஆ) ெ ிகனாராம் நூற்றாண்டு  

இ) ென்னிரண்டாம் நூற்றாண்டு  

ஈ) எட்டாம் நூற்றாண்டு 

34. ‘வள்ளலார்  கண்ட  ஒருகமப்ொடு ʼ  என்னும் நூல்  யாருகடயது ?  

______________ 

அ) கு. ெ. ராஜககாொலன்     

ஆ) கவணுககாொலன்   
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இ) உமா  மககஸ்வரி  

ஈ) கமற்கூறிய  யாருமில்கல 

35. ‘மார்ஷல் கநசமைி ʼ என்று அகழக்கப்ெட்டவர் __________ 

அ) பொன்கனயா  

ஆ) நாஞ்சில் மைிவர்மன்  

இ) சிவஞானம்  

ஈ) சத் ியமூர்த் ி 

36. ஒயிலாட்டத் ில்  இரு வரிகசயில் நின்று ஆடுகின்றனர். இத்ப ாடரின்  

பசயப்ொட்டு விகன ப ாடர் எது? ___________ 

அ) ஒயிலாட்டத் ில்  இருவரிகசயில் நின்று ஆடுவர் 

ஆ) ஒயிலாட்டத் ில் இருவரிகசயில் நின்று ஆடப்ெடுகிறது 

இ) ஒயிலாட்டம் இருவரிகசயில் நின்று ஆடப்ெடுகிறது 

ஈ) ஒயிலாட்டம் இருவரிகசயில் நின்று ஆடப்ெடுகின்றனர் 

37. ொகல நிலத் ின் ஊர் எது?  

அ) குறும்பு  

ஆ) ொடி  

இ) சிறுகுடி  

ஈ) மூதூர் 

38. குறிஞ்சி நிலத் ின் சிறுபொழுது __________ 

அ) மாகல  

ஆ) கவககற  

இ) யாமம்  

ஈ) நண்ெகல் 

39. கம்ெர் எந்  நாட்கட கசர்ந் வர் __________ 

அ) கசர நாடு  

ஆ) ொண்டிய நாடு  

இ) கசாழ நாடு  
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ஈ) ெல்லவ நாடு  

40. கங்கக காண் ெடலம் கம்ெராமாயைத் ில் எந்  காண்டத் ில்  

இடம்பெறுகிறது? ___________ 

அ) ொல காண்டம்  

ஆ) அகயாத் ியா காண்டம்  

இ) யுத்  காண்டம்  

ஈ) கிட்கிந் ா காண்டம் 

41. உள்ளக  உைர்ந் ெடி கூறுவது __________ 

அ) கவிக   

ஆ) கட்டுகர  

இ) சிறுகக   

ஈ) பு ினம்  

42. குண்டலமும் குகழகாதும் - இலக்கைக்குறிப்பு  ருக  

அ) உம்கமத்ப ாகக  

ஆ) முற்றும்கம  

இ) எண்ணும்கம  

ஈ) உவகமத்ப ாகக 

43. இகறவகனகயா,  கலவகரகயா, அரசகனகயா ொட்டுகடத்  கலவராகக்  

பகாண்டு அவகர குழந்க யாகக் கரு ிப்  ொடும் சிற்றிலக்கியம் __________ 

அ) அந் ா ி  

ஆ) ெிள்களத் மிழ்  

இ) தூது  

ஈ) குறவஞ்சி 

44. ெிள்களத் மிழில் இருொலருக்கும் பொதுவான ெருவங்கள்  ___________ 

அ) ஏழு 

ஆ) எட்டு 

இ) ெத்து  
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ஈ) ஆறு  

45. கற்ொகவ என்னும் கவிக த் ப ாகு ிகய பவளியிட்டவர் _________ 

அ) உமா ராகஜஸ்வரி  

ஆ) உமா மககஸ்வரி  

இ) ராஜம் கிருஷ்ைன்  

ஈ) மயிலம்மாள் 

46. . நாடகக் ககலகய மீட்படடுப்ெக   மது குறிக்ககாள் என்றவர் _________ 

அ) ந. முத்துசாமி  

ஆ) அருைகிரிநா ர்  

இ) சு. சக் ிகவல் 

ஈ) சி. ஆறுமுகம்  

47. க வராட்டம் கொன்கற ஆடப்ெட்டு வரும் ககல __________ 

அ) கசகவயாட்டம்  

ஆ) க வர் வட்டம்   

இ) மயிலாட்டம்  

ஈ) நாட்டுப்புறக் கூத்து 

48. கீழ்க்கண்ட ப ாடரில் எது எழுவாய் ப ாடர் __________ 

அ) அருைா ஓடினாள்  

ஆ) அருைாவிற்காக ஓடினாள்  

இ) அருைா  ஓடாக   

ஈ)  ஓடிவந் ாள் 

49. அருந்துகை என்ெக  ெிரித் ால் ___________ 

அ) அருகம  + துகை    

ஆ) அரு + துகை   

இ) அருகம + இகை  

ஈ) அரு + துகை  

50. உலக காற்றாகல மின் உற்ெத் ியில் இந் ியா எத் கனயாவது  
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இடம்பெற்றுள்ளது? __________ 

அ) ஐந்து  

ஆ) ஆறு  

இ) நான்கு  

ஈ) ஏழு  

51. குகளாகரா புகளாகரா கார்ென் ஒரு மூலக்கூறு __________ஓகசான்  

மூலக்கூறுககள சிக த்துவிடும் 

அ) 2 இலட்சம்  

ஆ) 3 இலட்சம்  

இ) ஒரு இலட்சம்  

ஈ) 4 இலட்சம் 

52. ெின் வருத் ங்கள் என்ற  கலப்ெில் கவிக  ொடியவர் __________ 

அ) ெட்டுக்ககாட்கட ெிரொகர்  

ஆ) புதுக்ககாட்கட புதுகமப்ெித் ன்  

இ) க வககாட்கட வா. மூர்த் ி  

ஈ) பசங்ககாட்கட பசந் ில் முருகன் 

53.  ாய்லாந்து மன்னரின் முடிசூட்டு விழாவில் ொடப்ெடும் ொடல்கள் 
__________ 

I  ிருப்ொகவ  

II  ிருமந் ிரம்  

III  ிருச்சாழல்  

IV  ிருபவம்ொகவ  

அ) I சரி                       ஆ) II, III, சரி                       இ) I, IV சரி                  ஈ) IV மட்டும் சரி  

54. ொட்டுக்பகாரு புலவன் என ொராட்டப்ெட்டவர் __________ 

அ) கம்ெர்  

ஆ) ொர ியார்  

இ) அருைகிரிநா ர்  
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ஈ) மகாவித்துவான் மீனாட்சி சுந் ரனார் 

55. வ ீ -  ரும்  பொருள் __________ 

அ) மலர்                          ஆ) மகல                           இ) ெறகவ                           ஈ) ெசு  

56. ககப ாழுது பசால்  ரும் இலக்கை குறிப்பு  

அ) ஆறாம் கவற்றுகமத்ப ாகக  

ஆ) ஐந் ாம் கவற்றுகமத் ப ாகக  

இ) இரண்டாம் கவற்றுகமத்ப ாகக  

ஈ ) மூன்றாம் கவற்றுகமத்ப ாகக 

57. ெத்துப்ொட்டு நூல்களுள் ஒன்று __________ 

அ) அகநானூறு  

ஆ) புறநானூறு  

இ) ெரிொடல்  

ஈ) முல்கலப்ொட்டு 

58. ப ாங்கான் பசால்  ரும் பொருள் ___________ 

அ) ப ாங்கு ல்  

ஆ) கப்ெல்  

இ)  கலகம மாலுமி  

ஈ) கடல் 

59. உண்டான் என்ற பசால்லின் கவர்ச்பசால் எது? ____________ 

அ) உண்ணு ல்  

ஆ) உண்  

இ) உண்ைா  

ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்கல 

60. பொருந்தும் விகட வரிகசகய க ர்ந்ப டுக்க ____________ 

பகாண்டல் – 1. கமற்கு  

ககாகட – 2. ப ற்கு  

வாகட – 3. கிழக்கு  
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ப ன்றல் – 4. வடக்கு  

அ) 1 2 3 4                          ஆ) 3 1 4 2                         இ) 4 3 2 1                      ஈ) 3 4 1 2  

61. அக ா அந் ப் ெறகவ கொல என்னும் நூலின் ஆசிரியர் __________ 

அ) ச. முஹம்மது அலி  

ஆ) கசயத் அலி  

இ) அலி முகமது  

ஈ) கசயது அலி ொத் ிமா  

62. TEMPEST – ககலச்பசால்  ருக.  

அ) புயல்  

ஆ) சூறாவளி  

இ) பெருங்காற்று  

ஈ) சுழல் காற்று 

63. விருந்க  புதுகம என்று கூறியவர் __________ 

அ)  ிருவள்ளுவர்  

ஆ) ப ால்காப்ெியர்  

இ) கம்ெர்  

ஈ) ொர ியார் 

64. விருந் ினரும் வறியவரும் பநருங்கி உண்ை  

     கமன்கமலும் முகமலரும் கமகலார் கொல - என்ற ொடல் வரி  

இடம்பெற்றுள்ள நூல் __________ 

அ) கம்ெராமாயைம்  

ஆ) புறநானூறு  

இ) கலிங்கத்துப்ெரைி  

ஈ) சிலப்ெ ிகாரம் 

65. காசிக்காண்டம் ொடியவர் ___________ 

அ) அந் கக் கவிராயர்  

ஆ) அ ிவரீராம ொண்டியர்  
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இ) பசயங்பகாண்டார்  

ஈ) கெிலர் 

66 கீழ்க்கண்டவர்களில் . ஊர் ஊராகச் பசன்று  ம் ககலத் ிறகன நிகழ்த் ிக்  

காட்டி மக்ககள மகிழ்வித் வர்கள் __________ 

அ) கூத் ர்  

ஆ) விறலியர்  

இ) ொைர்  

ஈ) இவர்கள் அகனவரும்  

67. ககாவில்ெட்டி சுற்றுவட்டாரப் ெகு ிகளில் க ான்றிய இலக்கிய வடிவம் 
_____________ 

அ) பசம்மண் இலக்கியம்  

ஆ)  களிமண் இலக்கியம்  

இ) கரிசல் இலக்கியம்  

ஈ) இகவகளில் எதுவும் இல்கல 

68. ஐெிஎம் நிறுவனத் ின் பசயற்கக நுண்ைறிவு கைினியின் பெயர் 
______________ 

அ)  ிருக்குறள்  

ஆ) வாட்சன்  

இ) கசாெியா  

ஈ) இகவகளில் எதுவும் இல்கல 

69. ELA – விரிவாக்கம்  ருக. _________ 

அ) ELECTRONIC  LIVE  ASSESSMENT  

ஆ) ELECTRONIC LIVE ASSISTANT  

இ) ELECTRONIC LIVE ASURENCE  

ஈ) NONE OF THE ABOVE  

70. குலகசகர ஆழ்வார் வாழ்ந்  காலம் ___________ 

அ) கி. ெி எட்டாம் நூற்றாண்டு  
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ஆ) கி ெி ஏழாம் நூற்றாண்டு  

இ) கி. ெி 8 மற்றும் ஏழாம் நூற்றாண்டு இல்கல  

ஈ) கி. ெி ஐந் ாம் நூற்றாண்டு 

71. ெரிொடலுக்கு வழங்கும் சிறப்பு பெயர் __________ 

அ) நல்ல                          ஆ) ஒத்                              இ) ஓங்கு                       ஈ) ொங்கு 

72. கத்துங் குயிகலாகச – சற்கற வந்து  

     கா ிற் ெடகவணும் - என்கிறார்  இவர் __________ 

அ) ொர ியார்  

ஆ) ொர ி ாசன்  

இ) ப ய்வப்புலவர்  

ஈ) ொர்த் சார ி 

73. பமாழிபெயர்த் ல் என்ற ப ாடகர ப ால்காப்ெியர்  எந்  இயலில்  

குறிப்ெிட்டுள்ளார்? ___________ 

அ) பசய்யுளியல்  

ஆ) ஒழிெியல்  

இ) மரெியல்  

ஈ) உயிர் மயங்கியல் 

74. ச ம் என்றால் என்று பொருள்   ____________ 

அ) ஆயிரம்                                                                 ஆ) நூறு 

இ) நூற்றாண்டு                                                          ஈ) எதுவுமில்கல 

75. குகசல ொண்டியன் எந்  புலவகர அவம ித் ான் ___________ 

அ) அவ்கவயார்  

ஆ) ெரிகமலழகர்  

இ) கெிலர்  

ஈ) இகடக்காடனார் 

76. . கீழுள்ள கம்ெரின் நூல் ெட்டியலில் பொருந் ா  நூல் எது? ___________ 

அ) ஏபரழுெது  
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ஆ) அெிராமி அந் ா ி  

இ) சரஸ்வ ி அந் ா ி  

ஈ)  ிருக்கக வழக்கம் 

77.. பகாள் என்னும் கவர்ச்பசால்லின் விகனமுற்று __________ 

அ) பகாண்டான்  

ஆ) பகாள்க  

இ) பகாண்ட  

ஈ) பகாண்டு 

78. எழுத் ாளர் பஜயகாந் ன் பெற்ற உயரிய விருது __________ 

அ) ெத்மபூஷன்                                                        ஆ) ெத்மவிபூஷன்  

இ) ஞானெீட விருது                                               ஈ) ெத்மஸ்ரீ  

79. கீழ்காணும் நூல்களுள் இலக்கைநூல் அல்லா து ___________ 

அ) ப ால்காப்ெியம்  

ஆ)  ண்டியலங்காரம்  

இ) க ம்ொவைி  

ஈ) வரீகசாழியம் 

80. குமரகுருெரரின் நூல் ெட்டியலில் பொருந் ா  நூல் __________ 

அ) மதுகரக் கலம்ெகம்  

ஆ) நந் ிக் கலம்ெகம்  

இ) கந் ர் கலிபவண்ொ  

ஈ) நீ ிபநறிவிளக்கம்  

81. ஏ  என்ற ஓபரழுத்து ஒரு பமாழியின் பொருள் __________ 

அ)  கலவன்  

ஆ) பநருப்பு  

இ) அரண்  

ஈ) அம்பு  

82. சிலப்ெ ிகாரத் ின் ப ாடர்ச்சியாக கரு ப்ெடும் நூல் யாது? __________ 
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அ) சீவகசிந் ாமைி  

ஆ) மைிகமககல  

இ) குண்டலககசி  

ஈ) நீலககசி 

83.  மிழில் சதுரகரா ி என்னும் அகரமு லிகய பவளியிட்டவர் __________ 

அ) ஜி யு கொப்  

ஆ) வரீமாமுனிவர்  

இ) எச். ஏ. கிருஷ்ைப்ெிள்கள  

ஈ) ரா. ெி. கசதுப்ெிள்கள  

84. ஆற்றுப்ெடுத் ல் என்ெ ன் பொருள் _________ 

அ) அன்பு காட்டு ல்  

ஆ) ஆறு ல் கூறு ல்  

இ) வழிகாட்டு ல்  

ஈ) ஆ ரவு  ரு ல்  

85. பொருளுக்கு ஏற்ற பொருத் மான உவகமகய க ர்ந்ப டுத்து எழுதுக. 

____________ 

உலக நிகலககள அறியா ிருத் ல்  

அ) கீரியும் ொம்பும் கொல  

ஆ) இலவு காத்  கிளி கொல  

இ) கிைற்றுத்  வகள கொல  

ஈ) அனலிகடப்ெட்ட புழுகொல  

86. வருக என்ெ ன் இலக்கைக் குறிப்பு க ர்க. ____________ 

அ) விகனபயச்சம்  

ஆ) உருவகம்  

இ) உரிச்பசால் ப ாடர்  

ஈ) வியங்ககாள் விகனமுற்று 

87. உரிய மரபுச் பசால்கல க டுக. __________ 
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மயில்  

அ) ககரயும்  

ஆ) ெிளிறும்  

இ) அலறும்  

ஈ) அகவும் 

88. வளன் என்ற பசால்லால் குறிக்கப்ெடுெவன் யார்? __________ 

அ)  ாவதீு  

ஆ) ககாலியாத்து  

இ) சூகசயப்ெர்  

ஈ (சவுல் மன்னன் 

89. பொறு என்னும் கவர்ச்பசால்லின் விகனயாலகையும் பெயகரத்.  

க ர்ந்ப டு __________ 

அ) பொறுத் ான்  

ஆ) பொறுத்து   

இ)  பொறுத் ல்  

ஈ)  பொறுத் வர் 

90. கீழ்க்கண்ட நூல்களில்  மிழ் மூவாயிரம் என்னும் கவறு பெயர் பகாண்ட  

நூல் எது? __________ 

அ)  ிரிகடுகம்  

ஆ)  ிருவள்ளுவமாகல  

இ)   ிருமந் ிரம்  

ஈ)  ிருக்குறள் 

91. கம்ெராமாயைத் ின் மைிமுடியாக விளங்கும் காண்டம் __________ 

அ) சுந் ர காண்டம்  

ஆ) அகயாத் ிய காண்டம்  

இ) ஆரைிய காண்டம்  

ஈ) யுத்  காண்டம் 
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92.  மிழகத்துக்கு இறக்கும ி பசய்யப்ெட்ட சீனத்து பொருட்ககள சரியாக  

காண்க. _________ 

அ) ஏலமும், இலவங்கமும்  

ஆ) இஞ்சியும், மிளகும்  

இ) ெட்டும், சர்க்ககரயும்  

ஈ) முத்தும், ெவளமும் 

93. பொருந் ா  நூகல எடுத்து எழுதுக _________ 

அ) நான்மைிக்கடிகக  

ஆ) நாலடியார்  

இ) புறநானூறு  

ஈ) இனியகவ நாற்ெது 

94. கண்ை ாசன் ெகடத்  இனிய நாடகம் _________ 

அ) மாங்கனி  

ஆ) ஆயிரம்  ீவு  

இ) அங்ககயற்கண்ைி  

ஈ)  ராச ண்டகன 

95. ெிறபமாழிச் பசாற்கள் கலவா  ப ாடகர எடுத்து எழுதுக. ________: 

அ) சினிமா  ிகயட்டர் அருகில் உள்ளது  

ஆ)  ிருபநல்கவலி சமஸ் ானம் பெரியது  

இ) விழாவிற்கு முக்கியஸ் ர்கள் வந்துள்ளனர்  

ஈ)  வானூர் ி ஒரு அறிவியல் ஆக்கம் 

96. அகர வரிகசப்ெடி பசாற்ககள சீர் பசய்க. __________ 

அ) நட்டம் நாட்டம் பநாடித் ல் கநாட்டம் 

ஆ) நாட்டம் நட்டம் கநாட்டம் பநாடித் ல் 

இ) பநாடித் ல் கநாட்டம் நட்டம் நாட்டம் 

ஈ) கநாட்டம் பநாடித் ல் நாட்டம் நட்டம் 

97. சரியான மரபுத் ப ாடர்ககள க ர்வு பசய்க. __________ 
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அ) ஆந்க  கத்  கழுக  அலற கிளி ககரந் து 

ஆ) ஆந்க  அலற கழுக  ககனக்க கிளி பகாஞ்சியது  

இ) கு ிகர ககனக்க குயில் கூவ நாய் ஊகளயிட்டது 

ஈ) புலி உறும மயில் அகவ யாகன கத் ியது  

98. பசங்கீகரப் ெருவம் ெிள்களத் மிழில் எத் கனயாவது ெருவம் ___________ 

அ) மூன்றாம் ெருவம்  

ஆ) நான்காம் ெருவம்  

இ) இரண்டாம் ெருவம்  

ஈ) ஐந் ாம் ெருவம் 

99. கல்க ான்றி மண்க ான்றாக் காலத்க  வாபளாடு முன்க ான்றிய  

மூத் குடி இவ்வடிகள் இடம் பெற்றுள்ள நூல் __________ 

அ) புறப்பொருள் பவண்ொமாகல  

ஆ) புறநானூறு  

இ) ப ால்காப்ெியம்  

ஈ) எதுவுமில்கல 

100.  ழீஇய என்ெது ________அளபெகட  

அ) இன்னிகச  

ஆ) பசய்யுளிகச  

இ) பசால்லிகச  

ஈ) ஒற்று  

 

தயாரிப்பு :  

சு. விதவக் M.A., M.PHIL., B.ED.,  

முதுகலைத் தமிழாசிரியர்  

கரூர்.  

CONTACT :79041 – 44418, 99421 – 83143  
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